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 الديات كتاب 

 ؟ايزٜات أسنض حهِ

َٜقَّزَُّقٛا...}أمجعٛا ع٢ً ٚدٛب ايز١ٜ يف اؾ١ًُ، يكٛي٘ تعاىل:   ِٕ ِ٘ ِإيَّا َأ ًِِٖ ١ٌَُ ِإَي٢ َأ ََُغَّ  ١ٌَٜ َِٚر ٚحزٜح ايٓغا٥ٞ َٚايو يف املٛطأ  {... 

ايؿضا٥ض، ٚايغٓٔ، ٚايزٜات، ٚقاٍ ؾٝ٘: ٚيف ايٓؿػ  :أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، نتب يعُضٚ بٔ حظّ نتابا إىل أٌٖ ايُٝٔ ؾٝ٘"

قاٍ ابٔ عبز ايدل: ٖٚٛ نتاب َؾٗٛص عٓز أٌٖ ايغرل، ٖٚٛ َعضٚف عٓز أٌٖ ايعًِ َعضؾ١ ٜغتػ٢ٓ بٗا عٔ اإلعٓار،  "َا١٥ َٔ اإلبٌ

 .يف أحارٜح نجرل٠ألْ٘ أؽب٘ املتٛاتض يف ف٦ٝ٘ 

 

 ؟ٚاـطأ ع٢ً َٔ تهٕٛ ايز١ٜ يف حاي١ ايعُز ٚايػرل عُز

َٔ أتًـ إْغاْا أٚ دظ٤ا َٓ٘ مبباؽض٠ أٚ عبب: إٕ نإ عُزا ؾايز١ٜ يف َاي٘، ٚإٕ نإ غرل عُز ؾع٢ً عاقًت٘ قاٍ يف ايؾضح: 

 أمجعٛا ع٢ً إٔ ر١ٜ ايعُز يف َاٍ ايكاتٌ، ٚإٕ نإ ؽب٘ عُز أٚ خطأ أٚ َا دض٣ فضاٙ ؾع٢ً ايعاق١ً. اْت٢ٗ. 

اقتتًت اَضأتإ َٔ ٖشٌٜ ؾضَت "عًِ إٔ ر١ٜ اـطأ ع٢ً ايعاق١ً. ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ ٚقاٍ ابٔ املٓشص: أمجع َٔ حنؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ اي

 .َتؿل عًٝ٘ "إحزاُٖا األخض٣ عذض ؾكتًتٗا، َٚا يف بطٓٗا، ؾكن٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بز١ٜ املضأ٠ ع٢ً عاقًتٗا

 

 أسنض أَج١ً ع٢ً ايز١ٜ يف اؿاالت ايجالخ؟

ٚإٕ ٚمع ثايح عهٝٓا ؾٛقع  .بُٝٓٗا ؿقٍٛ ايغبب َُٓٗا ؾعُكٗا آخض: ؾنُإ تايـ بغكٛط٘ ؾٝٗاَٚٔ حؿض تعزٜا ب٦ضا ققرل٠، -

 .أثالثا ْك عًٝ٘، ألِْٗ تغببٛا يف قتً٘ ؾـ ع٢ً عٛاقٌ ايجالث١ ايز١ٜ .ؾٝٗا ؽدك ع٢ً ايغهني ؾُات
نايزاؾع ألْ٘ َباؽض٠، ٚألٕ اؿاؾض مل  ٚإٕ ٚمع ٚاحز حذضا تعزٜا، ؾعجض ؾٝ٘ إْغإ، ؾٛقع يف ايب٦ض: ؾاينُإ ع٢ً ٚامع اؿذض،-

 .ٜكقز بشيو ايكتٌ املعني عار٠

 .ٚإٕ ػاسب حضإ َهًؿإ حبال، ؾاْكطع، ؾغكطا َٝتني: ؾع٢ً عاق١ً نٌ ر١ٜ اآلخض يتغبب نٌ َُٓٗا يف قتٌ اآلخض-
 ٚإٕ افطزَا ؾهشيو صٟٚ سيو عٔ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘، ملٛت نٌ َُٓٗا َٔ فز١َ فاحب٘، ٖٚٞ خطأ. 

ٚإٕ افطزَت اَضأتإ حاَالٕ ؾخهُُٗا يف أْؿغُٗا َا سنضْا، ٚع٢ً نٌ ٚاحز٠ َُٓٗا ْقـ مُإ دٓٝٓٗا، ْٚقـ مُإ -

 .دٓني األخض٣، الؽذلانُٗا يف قتً٘ ٚع٢ً نٌ َُٓٗا عتل ثالخ صقاب: ٚاحز٠ يكتٌ فاحبتٗا، ٚاثٓتإ ملؾاصنتٗا يف اؾٓني

 .ؾافطزَا، ؾُاتا: ؾزٜتُٗا َٔ َاي٘ يتًؿُٗا بغبب دٓاٜت٘، ألْ٘ َتعز بشيو َٚٔ أصنب فػرلٜٔ ال ٚال١ٜ ي٘ ع٢ً ٚاحز َُٓٗا،-
ٚإٕ صنبا بأْؿغُٗا، أٚ أصنبُٗا ٚيٞ املقًخ١ ؾافطزَا: ؾُٗا نايبايػني املدط٦ني، ع٢ً عاق١ً نٌ َُٓٗا ر١ٜ اآلخض، ٚع٢ً 

 .نٌ َُٓٗا َا تًـ َٔ َاٍ اآلخض

 .ْؿغا أٚ َاال: ؾاينُإ ع٢ً َضعً٘ ألْ٘ خطأ َٓ٘ ؿاد١، ؾأتًـ َٚٔ أصعٌ فػرلا ال ٚال١ٜ ي٘ عًٝ٘-
َٚٔ أيك٢ حذضا أٚ عزال مم٤ًٛا بغؿ١ٓٝ ؾػضقت مُٔ مجٝع َا ؾٝٗا ؿقٍٛ ايتًـ بغبب ؾعً٘، نُا يٛ حضقٗا. ٚإٕ ص٢َ ثالث١ -

غ٘، َٚا ٜذلتب مبٓذٓٝل، ؾكتٌ اؿذض صابعا َٔ غرل ققز: ؾع٢ً عٛاقًِٗ رٜت٘ أثالثا، ألْ٘ خطأ. ٚإٕ قتٌ أحزِٖ عكط ؾعٌ ْؿ

 عًٝ٘، ملؾاصنت٘ يف إتالف ْؿغ٘. 

 

 أسنض َغأي١ ايكاصف١ ٚايكاَق١ ٚايٛاقق١؟

صٟٚ حنٛٙ عٔ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘، يف َغأي١ ايكاصف١ ٚايكاَق١ ٚايٛاقق١. قاٍ ايؾعيب ٚسيو إٔ ثالخ دٛاص ادتُعٔ، ؾضنبت 

ايضانب١، ؾٛققت عٓكٗا، ؾُاتت، ؾضؾعت إىل عًٞ ؾكن٢ إحزأٖ ع٢ً عٓل األخض٣، ٚقضفت ايجايج١ املضنٛب١، ؾكُقت ؾغكطت 

ًٜظّ ؽضنا٤ٙ مجٝع رٜت٘،  :بايز١ٜ أثالثا ع٢ً عٛاقًٗٔ، ٚأيك٢ ايجًح ايشٟ قابٌ ؾعٌ ايٛاقق١، ألْٗا أعاْت ع٢ً ْؿغٗا ٚقٌٝ

ايز١ٜ يف أَٛاشلِ حاي١، ًٜٚػ٢ ؾعٌ ْؿغ٘ قٝاعا ع٢ً املقطزَني. قاي٘ يف ايهايف ٚإٕ طارٚا ع٢ً ثالث١، ٚقتٌ اؿذض آخض غرلِٖ: ؾ

 .ألٕ ايعاق١ً ال ؼٌُ َا رٕٚ ثًح ايز١ٜ

 

 أسنض ر١ٜ َٔ َات ْتٝذ٘ ٖالن٘ يطًب طعاّ أٚ ؽضاب َنطض ، َٚا ؽاب٘؟
ؾُٓع٘ حت٢ َات املنطض: مُٓ٘. ْك عًٝ٘، ألٕ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘ قن٢  َٚٔ امطض إىل طعاّ غرل َنطض أٚ ؽضاب٘ ٚطًب٘،
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 .َا جيب رؾع٘ إيٝ٘ تبك٢ حٝات٘ ب٘ ؾٓغب ٖالن٘ إيٝ٘بشيو ألْ٘ قتً٘ مبٓع٘ طعا

 .أٚ أخش طعاّ غرلٙ اٚ ؽضاب٘ ٖٚٛ عادظ عٔ رؾع٘، ؾتًـ: مُٓ٘

مُٓٗاآلخش، يتغبب٘ يف ٖالن٘.  :ؾأًٖه٘ سيو ايقا٥ٌ عًٝ٘ أٚ أخش رابت٘ أٚ َا ٜزؾع ب٘ عٔ ْؿغ٘ َٔ عبع ٚحنٛٙ نُٓض ٚح١ٝ،

يف َاي٘، ألْ٘ تعُز ٖشا ايؿعٌ ايشٟ ٜكتٌ َجً٘ غايبا. ٚقاٍ ايكامٞ: تهٕٛ ع٢ً قاٍ يف املػين: ٚظاٖض نالّ أمحز: إٔ ايز١ٜ 

 عاقًت٘، ألْ٘ ال ٜٛدب ايكقال، ؾٗٛ ؽب٘ عُز

 

 َاسا يف حاي١ َاتت حاٌَ ْتٝذ١ صٜح طعاّ عُزا؟
ٚإٕ َاتت حاٌَ، أٚ محًٗا َٔ صٜح طعاّ: مُٔ صب٘ إٕ عًِ سيو َٔ عارتٗا أٟ: إٔ اؿاٌَ متٛت َٔ سيو، ٚأْٗا ٖٓاى، يتغبب٘ 

 ؾٝ٘. 

 

 َاسا يف حاي١ ػاصح صدالٕ ٚطعِ نٌ َُٓٗا رؾاعا عٔ ْؿغ٘؟

 ب١ٓٝ ٚدب ع٢ً نٌ ٚاحز َُٓٗا قاٍ يف ايهايف: ٚإسا ػاصح صدالٕ، ٚطعِ نٌ ٚاحز َُٓٗا أْ٘ دضح اآلخض رؾعا عٔ ْؿغ٘، ٚال

مُإ فاحب٘، ألٕ اؾضح قز ٚدز، َٚا ٜزعٝ٘ َٔ ايكقز مل ٜجبت، ؾٛدب اينُإ، ٚايكٍٛ قٍٛ نٌ ٚاحز َُٓٗا َع ميٝٓ٘ يف ْؿٞ 

 .ايكقال، ألٕ َا ٜزعٝ٘ حيتٌُ، ؾٝزصأ عٓ٘ ايكقال، ألْ٘ ٜٓزص٨ بايؾبٗات. اْت٢ٗ

 
 ؾٗزص ٘بَٓٛ َتعز غرل ْا٥ِ ع٢ً ٚاقع تًـ ٚإٕ ؾقٌ

 ٌٖ ٜنُٔ َٔ مل جئ ٚمل ٜتعز؟ َع سنض أَج١ً؟

 .ألٕ ايٓا٥ِ مل جئ، ٚمل ٜتعزٚإٕ تًـ ٚاقع ع٢ً ْا٥ِ غرل َتعز بَٓٛ٘ ؾٗزص -
ٚإٕ تًـ ايٓا٥ِ ؾػرل ٖزص ؾُع ققز ؽب٘ عُز، ٚبزْٚ٘ خطأ، ٚيف نٌ َُٓٗا ايهؿاص٠ يف َاٍ دإ، ٚايز١ٜ ع٢ً عاقًت٘، ؿقٍٛ 

 .ايتًـ َٓ٘

 .عاقٌ ْؿغ٘، أٚ ٚيزٙ إىل عابح حاسم يٝعًُ٘ ؾػضم مل ٜنُٓ٘ املعًِ حٝح مل ٜؿضط، يؿعً٘ َا أسٕ ؾٝ٘ ٚإٕ عًِ بايؼ-
 أٚ أَض َهًؿا ٜٓظٍ ب٦ضا، أٚ ٜقعز ؽذض٠ ؾًٗو ب٘: مل ٜنُٓ٘-

 .اآلَض، ألْ٘ مل جئ عًٝ٘، ٚمل ٜتعز، أؽب٘ َا يٛ أسٕ ي٘ ٚمل ٜأَضٙ. ٚإٕ أَض غرل َهًـ مُٓ٘، ألْ٘ تغبب يف إتالؾ٘

 .أٚ تًـ أدرل ؿؿض ب٦ض أٚ بٓا٤ حا٥ط بٗزّ ٚحنٛٙ مل ٜنُٓ٘، أقبن٘ أدضٙ أٚ ال، ملا تكزّ-

 .ْؿػ َٔ ًٖه١ ؾًِ ٜؿعٌ مل ٜنُٓ٘، ألْ٘ مل ًٜٗه٘، ٚمل ٜتغبب يف ٖالن٘، نُا يٛ مل ٜعًِ ب٘ إجناءأٚ أَهٓ٘ -
 أٚ أرب ٚيزٙ ٚطٚدت٘ يف ْؾٛط أٚ أرب َعًِ فبٝ٘-

 .غضف أٟ: ٜظر ع٢ً اينضب املعتار ؾٝ٘ ال يف ايعزر، ٚال يف ايؾز٠أٚ أرب عًطإ صعٝت٘ ٚمل ٜ-

 .ؾٗزص يف اؾُٝع ْك عًٝ٘، يؿعً٘ َا ي٘ ؾعً٘ ؽضعا بال تعز، أؽب٘ عضا١ٜ ايكٛر ٚاؿز-

 

 أسنض اؿاالت اييت ٜنُٔ ؾٝٗا؟

 .ٚإٕ أعضف أٚ طار ع٢ً َا حيقٌ ب٘ املكقٛر ؾتًـ بغبب٘ مُٓ٘، يتعزٜ٘ باإلعضاف-

مُٔ ألٕ ايؾضع مل ٜأسٕ يف تأرٜب َٔ ال عكٌ ي٘، ألْ٘ ال ؾا٥ز٠  :ال عكٌ ي٘ َٔ فيب أٚ غرلٙ نُذٕٓٛ َٚعتٛٙ ؾتًـ أٚ مضب َٔ-

 .يف سيو
َٚٔ أعكطت دٓٝٓٗا بغبب طًب عًطإ أٚ تٗزٜزٙ، أٚ َاتت أٚ سٖب عكًٗا: ٚدب اينُإ، ملا صٟٚ إٔ عُض بعح إىل اَضأ٠ َػٝب١ -

ًٜٚٗا َا شلا ٚيعُض: ؾبُٝٓا ٖٞ يف ايطضٜل إس ؾظعت، ؾنضبٗا ايطًل، ؾأيكت ٚيزا، ؾقاح ايقيب نإ صدٌ ٜزخٌ عًٝٗا، ؾكايت: ٜا 

بعنِٗ إٔ يٝػ عًٝو ؽ٤ٞ، إمنا أْت ٚاٍ َٚؤرب،  فٝختني، ثِ َات، ؾاعتؾاص عُض أفخاب ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾأؽاص

ٕ ناْٛا قايٛا بضأِٜٗ ؾكز أخطأ صأِٜٗ، ٚإٕ ناْٛا قايٛا يف ٚفُت عًٞ ؾأقبٌ عًٝ٘ عُض، ؾكاٍ: َا تكٍٛ ٜا أبا اؿغٔ؟ ؾكاٍ: إ

ٖٛاى ؾًِ ٜٓقخٛا يو، إٕ رٜت٘ عًٝو، ألْو أؾظعتٗا ؾأيكت٘، ؾكاٍ عُض: أقغُت عًٝو ال تدلح حت٢ تكغُٗا ع٢ً قَٛو َٚجً٘ يٛ 

 .ا٥٘. ْك عًٝ٘اعتعز٣ صدٌ بايؾضط١ حانُا عًٝٗا ؾأعكطت أٚ َاتت أٚ سٖب عكًٗا، ؾإْ٘ ٜنُٔ َا نإ بغبب اعتعز
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 أسنض أَج١ً يعزّ اينُإ يف إتالف يٝػ َٔ ايؿعٌ أٚ إتالف يٓؿغ٘ ؟

 .َٚٔ ْاّ ع٢ً عكـ، ؾ٣ٛٗ ب٘ مل ٜنُٔ َا تًـ بغكٛط٘ ألْ٘ يٝػ َٔ ؾعً٘-
ٚعًِ،  َٚٔ أتًـ ْؿغ٘، أٚ طضؾ٘ ؾٗزص ملا صٟٚ إٔ عاَض بٔ األنٛع ّٜٛ خٝدل صدع عٝؿ٘ عًٝ٘ ؾكتً٘، ٚمل ٜٓكٌ أْ٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘-

قن٢ ؾٝ٘ بز١ٜ ٚال غرلٖا ٚيٛ ٚدبت يبٝٓٗا ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚيٓكٌ ْكال ظاٖضا، ٚال ٜكتنٞ ايٓعض إٔ تهٕٛ دٓاٜت٘ ع٢ً 

ْؿغ٘ َن١ُْٛ ع٢ً غرلٙ. ٚعٓ٘: رٜت٘ ع٢ً عاقًت٘ يٛصثت٘، ٚر١ٜ طضؾ٘ ع٢ً عاقًت٘ يٓؿغ٘، ملا صٟٚ إٔ صدال عام محاصا بعقا 

ا ؽع١ٝ، ؾأفابت عٝٓ٘ ؾؿكأتٗا، ؾذعٌ عُض رٜت٘ ع٢ً عاقًت٘، ٚقاٍ: ٖٞ ٜز َٔ أٜزٟ املغًُني مل ٜقبٗا ناْت َع٘، ؾطاصت َٓٗ

 .اعتزا٤. ٚألْٗا دٓا١ٜ خطأ، ؾأؽبٗت دٓاٜت٘ ع٢ً غرلٙ. قاي٘ يف ايهايف

 
 ايٓؿػ رٜات َكارٜض يف ؾقٌ

 أسنض َكارٜض رٜات ايٓؿػ؟
 ر١ٜ اؿض املغًِ طؿال نإ أٚ نبرلا َا١٥ بعرل ال خالف يف سيو، ملا ص٣ٚ َايو ٚايٓغا٥ٞ إٔ يف نتاب عُضٚ بٔ حظّ -1

أٚ َا٥تا بكض٠، أٚ أيؿا ؽا٠، أٚ أيـ َجكاٍ سٖبا، أٚ اثٓا عؾض أيـ رصِٖ ؾن١ قاٍ ايكامٞ: ال خيتًـ  .ٚيف ايٓؿػ َا١٥ َٔ اإلبٌ-

ؾضض صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، "يشٖب، ٚايٛصم، ٚايبكض، ٚايػِٓ، ملا ص٣ٚ عطا٤ عٔ دابض قاٍ: املشٖب إٔ أفٍٛ ايز١ٜ: اإلبٌ، ٚا

 صٚاٙ أبٛ راٚر. " يف ايز١ٜ ع٢ً أٌٖ اإلبٌ َا١٥ َٔ اإلبٌ، ٚع٢ً أٌٖ ايبكض َا٥يت بكض٠، ٚع٢ً أٌٖ ايؾا٠ أيؿٞ ؽا٠ 

صٚاٙ أبٛ راٚر.  "، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ رٜت٘ اثين عؾض أيـ رصِٖإٔ صدال َٔ بين عزٟ قتٌ، ؾذعٌ ايٓيب"ٚعٔ عهض١َ عٔ ابٔ عباؼ 

ٚيف نتاب عُضٚ بٔ حظّ ٚع٢ً أٌٖ ايشٖب أيـ رٜٓاص ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ إٔ عُض قاّ خطٝبا، ؾكاٍ: إٕ اإلبٌ 

كض َا٥يت بكض٠، ٚع٢ً أٌٖ ايؾا٠ أيؿٞ قز غًت. قاٍ: ؾكّٛ ع٢ً أٌٖ ايشٖب أيـ رٜٓاص، ٚع٢ً أٌٖ ايٛصم اثين عؾض أيؿا، ٚع٢ً أٌٖ ايب

ٖٚشا نإ مبخنض ايقخاب١، ؾهإ إمجاعا، قاي٘ يف ايهايف. ؾإسا أحنض َٔ  .ؽا٠، ٚع٢ً أٌٖ اؿًٌ َا٥يت ح١ً صٚاٙ أبٛ راٚر

 ٚدبت عًٝ٘ ر١ٜ أحزٖا يظّ ايٛيٞ قبٛي٘، ٚتعتدل ايغال١َ َٔ ايعٝٛب يف ٖشٙ األْٛاع، ألٕ اإلطالم ٜكتنٞ ايغال١َ. 

ٚقٍٛ عُض، صمٞ اهلل  "يف ايٓؿػ املؤ١َٓ َا١٥ َٔ اإلبٌ"قُٝتٗا ر١ٜ ْكز يف ظاٖض نالّ اـضقٞ، يعُّٛ حزٜح  ٜعتدل إٔ تبًؼ ٚال-

عٓ٘ إٕ اإلبٌ قز غًت. إخل ريٌٝ ع٢ً أْٗا يف حاٍ صخقٗا أقٌ ق١ُٝ َٔ سيو. ٚعٓ٘: ٜعتدل إٔ تهٕٛ ق١ُٝ نٌ بعرل َا١٥ 

 .ٚعؾضٜٔ رصُٖا، ألٕ عُض قَٛٗا باثين عؾض أيـ رصِٖ، قاي٘ يف ايهايف
ٚطٜز ٚابٔ عُض ٚابٔ عباؼ، ٚال كايـ شلِ، ٚحهاٙ ٚر١ٜ اؿض٠ املغ١ًُ ع٢ً ايٓقـ َٔ سيو صٟٚ سيو عٔ عُض ٚعجُإ ٚعًٞ -2

 .ابٔ املٓشص، ٚابٔ عبز ايدل إمجاعا. ٚيف نتاب عُضٚ بٔ حظّ: ر١ٜ املضأ٠ ع٢ً ايٓقـ َٔ ر١ٜ ايضدٌ ٖٚٛ كقك، يًددل ايغابل
٘ عٔ دزٙ ٚر١ٜ ايهتابٞ اؿض نز١ٜ اؿض٠ املغ١ًُ، ٚر١ٜ ايهتاب١ٝ ع٢ً ايٓقـ َٔ سيو ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ-3

َضؾٛعا: ر١ٜ املعاٖز ْقـ ر١ٜ املغًِ ٚيف يؿغ إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قن٢ بإٔ عكٌ أٌٖ ايهتاب ْقـ عكٌ املغًُني 

قاٍ اـطابٞ: يٝػ يف ر١ٜ أٌٖ ايهتاب ؽ٤ٞ أبني َٔ ٖشا، ٚال بأؼ بإعٓارٙ. ٚيف نتاب عُضٚ بٔ حظّ: ر١ٜ املضأ٠ ع٢ً  .صٚاٙ أمحز

 .ٌ، ٚنشا دضاح ايهتابٞ ع٢ً ْقـ دضاح املغًِايٓقـ َٔ ر١ٜ ايضد
ٚر١ٜ اجملٛعٞ اؿض مثامنا١٥ رصِٖ نغا٥ض املؾضنني. صٟٚ عٔ عُض ٚعجُإ ٚابٔ َغعٛر يف اجملٛعٞ، ٚال كايـ شلِ يف عقضِٖ. -4

 حكٔ رَا٥ِٗ، ٚأخش ٚأؿل ب٘ عا٥ض املؾضنني، ألِْٗ رْٚ٘. ٚأَا قٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٓٛا بِٗ ع١ٓ أٌٖ ايهتاب ؾاملضار يف

 اؾظ١ٜ َِٓٗ، ٚيشيو ال ؼٌ َٓانختِٗ، ٚال سبا٥خِٗ. ٚدضاح َٔ سنض

 .ٚأطضاؾ٘ بايٓغب١ إىل رٜت٘. ْك عًٝ٘ نُا إٔ دضاح املغًِ ٚأطضاؾ٘ باؿغاب َٔ رٜت٘

ِ ؾٝ٘ خالؾا. ٚقاٍ ابٔ نٓقـ ر١ٜ سنضِٖ. ال ْعً -ٜعين: ايهؿاص  -ٚاجملٛع١ٝ ع٢ً ايٓقـ ملا تكزّ. قاٍ يف ايؾضح: ٚر١ٜ أْجاِٖ -5

 .املٓشص: أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ر١ٜ املضأ٠ ْقـ ر١ٜ ايضدٌ
ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا: عكٌ املضأ٠ َجٌ عكٌ  ٜٚغتٟٛ ايشنض ٚاألْج٢ ؾُٝا ٜٛدب رٕٚ ثًح ايز١ٜ-6

صٟٚ ٖشا عٔ عُض ٚابٓ٘ ٚطٜز بٔ ثابت،  .ع٢ً ايٓقـايضدٌ حت٢ ٜبًؼ ايجًح َٔ رٜتٗا صٚاٙ ايٓغا٥ٞ ٚايزاصقطين. ؾإسا طارت فاصت 

 .صمٞ اهلل عِٓٗ
قاٍ صبٝع١ بٔ أبٞ عبز ايضمحٔ:  ؾًٛ قطع ثالخ أفابع حض٠ َغ١ًُ يظَ٘ ثالثٕٛ بعرلا، ؾًٛ قطع صابع١ قبٌ بض٤ صرت إىل عؾضٜٔ

عؾضٕٚ. قًت: ؾؿٞ ثالخ أفابع؟ قًت يغعٝز بٔ املغٝب: نِ يف إفبع املضأ٠؟ قاٍ: عؾض َٔ اإلبٌ قًت: ؾهِ يف إفبعني؟ قاٍ 

؟ قاٍ ععٝز: أعضاقٞ  قاٍ: ثالثٕٛ. قًت: ؾؿٞ أصبع؟ قاٍ: عؾضٕٚ. قاٍ: ؾكًت: ملا ععِ دضحٗا، ٚاؽتزت َقٝبتٗا ْكك عكًٗا !

 أْت قًت: بٌ عامل َتجبت، أٚ داٌٖ َتعًِ. قاٍ: ٖٞ ايغ١ٓ ٜا بٔ أخٞ صٚاٙ َايو يف املٛطأ عٓ٘، ٚععٝز بٔ َٓقٛص يف عٓٓ٘. ٖٚشا

ٜكتنٞ ع١ٓ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ. ٚأَا َا ٜٛدب ايجًح ؾُا ؾٛم: ؾٗٞ ؾٝ٘ ع٢ً ايٓقـ َٔ ايشنض، ملا عبل، ٚيكٛي٘ يف 
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حت٢ ٜبًؼ ايجًح ٚحت٢ يًػا١ٜ، ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ َا بعزٖا كايؿا ملا قبًٗا، ٚألٕ ايجًح يف حز ايهجض٠، ؿزٜح ٚايجًح   :اؿزٜح

 .نجرل ٚيشيو محًت٘ ايعاق١ً

 

 ٌٖ مله١ ٚاإلحضاّ ٚاألؽٗض اؿضاّ ر١ٜ كقق١؟
ٚتػًغ ر١ٜ قتٌ خطأ يف نٌ َٔ حضّ َه١، ٚإحضاّ، ٚؽٗض حضاّ بايجًح ْك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ اؾُاع١، ٖٚٛ َٔ املؿضرات. ٚال تػًغ -

 .يضحِ قضّ، خالؾا ألبٞ بهض

إٔ اَضأ٠ ٚط٦ت يف  جنيحؾؿٞ ادتُاع ايجالث١ جيب رٜتإ ٚاحز٠ يًكتٌ، ٚٚاحز٠ يتهضص ايتػًٝغ ثالخ َضات، ملا ص٣ٚ ابٔ أبٞ -

ايطٛاف، ؾكن٢ عجُإ ؾٝٗا بغت١ آالف ٚأيؿني تػًٝعا يًخضّ ٚعٔ ابٔ عُض أْ٘ قاٍ: َٔ قتٌ يف اؿضّ، أٚ سا صحِ، أٚ يف ايؾٗض 

عباؼ إٔ صدال قتٌ صدال يف ايؾٗض اؿضاّ، ٚيف ايبًز اؿضاّ، ؾكاٍ: رٜت٘ اثٓا عؾض أيؿا، ٚيًؾٗض  اؿضاّ ؾعًٝ٘ ر١ٜ ٚثًح ٚعٔ ابٔ

 .اؿضاّ أصبع١ آالف، ٚيًبًز اؿضاّ أصبع١ آالف ٚمل ٜعٗض خالف ٖشا، ؾهإ إمجاعا. قاي٘ يف ايهايف
اآل١ٜ ٚاألخباص. اْت٢ٗ. أٟ: أْٗا عا١َ يف نٌ  ٚقاٍ يف ايؾضح: ٚظاٖض نالّ اـضقٞ: إٔ ايز١ٜ ال تػًغ ب ؽ٤ٞ َٔ سيو، ٖٚٛ ظاٖض

.. ٚأْتِ  "قتٝال َٔ ٖشٌٜ مبه١، ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قتٌٝ، َطًك١ يف األَه١ٓ ٚاألط١َٓ ٚايكضاب١. ٚقز قتًت خظاع١

 .اؿزٜح. ٚمل ٜشنض طٜار٠ ع٢ً ايز١ٜ" ٜا خظاع١: قز قتًتِ ٖشا ايكتٌٝ َٔ ٖشٌٜ، ٚأْا ٚاهلل عاقً٘ 

 

 اسا ٚإٕ قتٌ َغًِ ناؾض سَٝا أٚ َعاٖزا عُزا ؟ ؾُا رٜت٘؟َ

 أمعـ رٜت٘ إلطاي١ ايكٛر قن٢ ب٘ عجُإ، صم٢ اهلل عٓ٘ صٚاٙ أمحز.  :عُزا ٚإٕ قتٌ َغًِ ناؾضا سَٝا أٚ َعاٖزا

ٝ٘ أمحز. عٔ ابٔ عُض إٔ صدال قتٌ صدال َٔ أٌٖ ايش١َ ؾضؾع إىل عجُإ ؾًِ ٜكتً٘، ٚغًغ عًٝ٘ ايز١ٜ أيـ رٜٓاص ؾشٖب إي

 .ٚظاٖضٙ: ال إمعاف يف دضاح٘

 

 أسنض قزص ر١ٜ ايضقٝل؟
ٚر١ٜ ايضقٝل: قُٝت٘، قًت أٚ نجضت ألْ٘ َاٍ َتكّٛ ؾنُٔ بهُاٍ قُٝت٘، نايؿضؼ. ٚيف دضاح٘ إٕ قزص َٔ حض بكغط٘ َٔ 

َكزص٠ َٔ اؿض أٚ مل ٚعٓ٘: تنُٔ دٓا١ٜ عًٝ٘ مبا ْكك َٔ قُٝت٘ عٛا٤ ناْت  .قُٝت٘، ألٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘

 .تهٔ، ألٕ مُاْ٘ مُإ األَٛاٍ، ؾٝذب ؾٝ٘ َا ْكك نايبٗا٥ِ. سنضٙ يف ايهايف

 

 دٓٝٓا ؾأيكت حاٌَ ع٢ً د٢ٓ َٚٔ ؾقٌ

 أسنض ر١ٜ َٔ د٢ٓ ع٢ً حاٌَ ؾأيكت دٓٝٓا؟

أَ٘، ٖٚٞ: مخػ َٔ غض٠. قُٝتٗا: عؾض ر١ٜ  :ؾزٜت٘ حضا َغًُا، سنضا نإ أٚ أْج٢ َٝتا َٚٔ د٢ٓ ع٢ً حاٌَ ؾأيكت دٓٝٓا 

اقتتًت اَضأتإ َٔ ٖشٌٜ، ؾضَت إحزاُٖا األخض٣ عذض ؾكتًتٗا، َٚا يف "ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ:  اإلبٌ. ٚايػض٠: ٖٞ عبز أٚ أ١َ

بطٓٗا، ؾاختقُٛا إىل صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ؾكن٢ إٔ ر١ٜ دٓٝٓٗا عبز أٚ أ١َ، ٚقن٢ بز١ٜ املضأ٠ ع٢ً عاقًتٗا، ٚٚصثٗا 

َتؿل عًٝ٘. ٚعٔ عُض أْ٘ اعتؾاص ايٓاؼ يف إَالل املضأ٠، ؾكاٍ املػرل٠ بٔ ؽعب١: ؽٗزت صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ " ا َٚٔ َع٘ ٚيزٖ

 ٚعًِ، قن٢ ؾٝ٘ بػض٠: عبز أٚ أ١َ، قاٍ: يتأتني مبٔ ٜؾٗز َعو، ؾؾٗز ي٘ قُز بٔ َغ١ًُ َتؿل عًٝ٘. 

ػ َٔ اإلبٌ ٚألْ٘ أقٌ َكزص يف ايؾضع يف اؾٓاٜات، ٖٚٛ: ر١ٜ ايغٔ، ٚاملٛمخ١. ٚصٟٚ عٔ عُض ٚطٜز أُْٗا قاال يف ايػض٠: قُٝتٗا مخ

ٚتتعزر ايػض٠ بتعزر  .قاي٘ يف ايهايف. ٚإٕ ؽضبت اؿاٌَ رٚا٤، ؾأيكت دٓٝٓا: ؾعًٝٗا غض٠، ال تضخ َٓٗا بػرل خالف. قاي٘ يف ايؾضح

 .اؾٓني ؾإٕ أيكت دٓٝٓني ؾعًٝٗا غضتإ، أؽب٘ َا يٛ ناْا َٔ اَضأتني

 
 أسنض ر١ٜ اؾٓني ايضقٝل ، ٚاؾٓني احملهّٛ بهؿضٙ؟

 .ٚر١ٜ اؾٓني ايضقٝل: عؾض ق١ُٝ أَ٘ نُا يٛ د٢ٓ عًٝٗا َٛمخ١
ٚق١ُٝ اؾٓني احملهّٛ بهؿضٙ: غض٠. قُٝتٗا: عؾض ر١ٜ أَ٘ قٝاعا ع٢ً دٓني اؿض٠، ؾإٕ نإ َٔ نتابٝني ؾكُٝتٗا: ثالمثا١٥ 

 .بعٕٛ رصُٖاأص :رصِٖ، ٚإٕ نإ َٔ َؾضنني ؾكُٝتٗا
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 َاسا ٚإٕ عكط اؾٓني باينضب ٚنإ حٝا أٚ َٝتا ؟

ؾؿٝ٘ َا يف اؿٞ، ؾإٕ نإ حضا ؾؿٝ٘ ر١ٜ نا١ًَ قاٍ  :ٚإٕ أيكت اؾٓني حٝا يٛقت ٜعٝؿ ملجً٘، ٖٚٛ: ْقـ ع١ٓ ؾقاعزا ثِ َات-

نا١ًَ. ٚألْا تٝكٓا َٛت٘ باؾٓا١ٜ،  ابٔ املٓشص: أمجع َٔ حنؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ يف اؾٓني ٜغكط حٝا َٔ اينضب ايز١ٜ

 .ٚإٕ نإ صقٝكا ؾكُٝت٘ ألٕ ق١ُٝ ايعبز مبٓظي١ ر١ٜ اؿض .ؾأؽب٘ غرل اؾٓني، ٚملا تكزّ عٔ عُض يف اييت أدٗنت دٓٝٓٗا ؾظعا َٓ٘

ٚاألفٌ بضا٤ت٘ َٓ٘.  ؾكٍٛ اؾاْٞ بُٝٝٓ٘، ألْ٘ َٓهض ملا طار عٔ ايػض٠، :ٚإٕ اختًؿا يف خضٚد٘ حٝا أٚ َٝتا ٚال ب١ٓٝ يٛاحز َُٓٗا-

 .ٚإٕ أقاَا بٝٓتني بشيو قزَت ب١ٓٝ األّ
ٚجيب يف اؾٓني ايزاب١ َا ْكك َٔ ق١ُٝ أَ٘ ْك عًٝ٘. نكطع بعض أدظا٥ٗا، قاٍ يف ايكٛاعز: ٚقٝاع٘ دٓني ايقٝز يف اؿضّ -

 .ٚاإلحضاّ

 
 األعنا٤ ر١ٜ يف ؾقٌ

 ْؿع عنٛ َٔ األعنا٤؟ ٖابإسَا ر١ٜ َٔ أتًـ َا يف اإلْغإ َٓ٘ ٚاحز ؟ أٚ ؽ٦ٝإ؟ أٚ 
نا١ًَْك عًٝ٘، ؿزٜح  َٔ أتًـ َا يف اإلْغإ َٓ٘ ٚاحز: ناألْـ ٚايًغإ ٚايشنض، ؾؿٝ٘ ر١ٜ تًو ايٓؿػ اييت قطع َٓٗا-

 .صٚاٙ أمحز ٚايٓغا٥ٞ ٚايًؿغ ي٘ "ٚيف ايشنض ايز١ٜ، ٚيف األْـ إسا أٚعب دزعا ايز١ٜ، ٚيف ايًغإ ايز١ٜ"عُضٚ بٔ حظّ َضؾٛعا: 
أتًـ َا يف اإلْغإ َٓ٘ ؽ٦ٝإ، نايٝزٜٔ، ٚايضدًني، ٚايعٝٓني، ٚاألسْني، ٚاؿادبني، ٚايجزٜني، ٚاـقٝتني ؾؿٝ٘ أٟ: يف َٚٔ -

 .ْك عًٝ٘ ايز١ٜ، ٚيف أحزُٖا: ْقؿٗا :إتالؾُٗا

ييت تزٚص ٚتتخضى، ثًجا ايز١ٜ، ٚيف ايعًٝا: ثًجٗا، يععِ ْؿع ايغؿ٢ً، ألْٗا ا :ٚنشا ايؾؿتإ. ٚصٟٚ عٔ طٜز يف ايؾؿ١ ايغؿ٢ً -

.. ٚيف ايؾؿتني: ايز١ٜ، ٚيف ايبٝنتني:  "ٚؼؿغ ايضٜل. ٖٚٛ َعاصض يكٍٛ أبٞ بهض ٚعًٞ ٚؿزٜح عُضٚ بٔ حظّ َضؾٛعا، ٚؾٝ٘.

  .اؿزٜح "ايز١ٜ، ٚيف ايشنض: ايز١ٜ، ٚيف ايقًب: ايز١ٜ، ٚيف ايعٝٓني: ايز١ٜ، ٚيف ايضدٌ ايٛاحز٠: ْقـ ايز١ٜ

، ألْ٘ " ٚيف ايعني مخغٕٛ َٔ اإلبٌ ٚيف عني األعٛص ر١ٜ نا١ًَ"عٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قاٍ: ٚص٣ٚ َايو يف املٛطأ إٔ ص-

ٜض٣ٚ عٔ عُض ٚعجُإ ٚعًٞ ٚابٔ عُض أِْٗ قنٛا بشيو ٚمل ٜعضف شلِ كايـ يف عقضِٖ ؾهإ إمجاعا، ٚألْ٘ حيقٌ بٗا َا 

 .حيقٌ َٔ ايعٝٓني، ؾهاْت َجًُٗا يف ايز١ٜ
صبع١: ايز١ٜ ألٕ ؾٝٗا مجاال ناَال ْٚؿعا نجرلا، ألْٗا تكٞ ايعٝٓني َا ٜؤسُٜٗا َٔ اؿض ٚايدلر. ٚعٛا٤ يف ٖشا ٚيف األدؿإ األ-

 .ٚيف أحزٖا: صبعٗا ألْ٘ صبع َا ؾٝ٘ ايز١ٜ .ايبقرل ٚاألع٢ُ، ألٕ ايع٢ُ عٝب يف غرلٖا

ْقـ عؾض ايز١ٜ ألٕ يف اإلبٗاّ  :ٜز أٚ صدٌ ٚيف أفابع ايٝزٜٔ: ايز١ٜ، ٚيف أحزٖا عؾضٖا، ٚيف األمن١ً إٕ ناْت َٔ إبٗاّ-

 .ٚإٕ ناْت َٔ غرلٙ ؾجًح عؾضٖا ألٕ ؾٝ٘ ثالخ َؿافٌ ؾتٛطع ر١ٜ األفبع عًٝٗا .َؿقًني، ؾؿٞ نٌ َؿقٌ: ْقـ عكٌ اإلبٗاّ
 . فخخ٘ ايذلَشٟ" ر١ٜ أفابع ايٝزٜٔ ٚايضدًني عؾض َٔ اإلبٌ يهٌ أفبع "ٚنشا أفابع ايضدًني  ؿزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا: 

ٚيف أفبع َٔ أفابع ايٝز ٚايضدٌ: "ٚعٔ أبٞ َٛع٢ َضؾٛعا حنٛٙ. صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ. ٚيف حزٜح عُضٚ بٔ حظّ َضؾٛعا: 

. ْك عًٝ٘ ٚصٟٚ عٔ ابٔ عباؼ، ٚمل ٜعضف ي٘ كايـ َٔ "عؾض َٔ اإلبٌ ٚيف ظؿض مل ٜعز، أٚ عار أعٛر: مخػ ر١ٜ األفبع

 .ايقخاب١. سنضٙ ابٔ املٓشص
ٚيف ايغٔ: مخػ "ايغٔ: مخػ َٔ اإلبٌ صٟٚ عٔ عُض ٚابٔ عباؼ. ٚنشا ايٓاب ٚاينضؼ ٚيف حزٜح عُضٚ بٔ حظّ َضؾٛعا:  ٚيف-

 صٚاٙ أبٛ راٚر. ٖٚٛ عاّ" يف األعٓإ مخػ مخػ  "صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا "َٔ اإلبٌ
َٚعا١ٜٚ، ٜٚؤٜزٙ حزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا: األفابع عٛا٤، ٚاألعٓإ عٛا٤، ؾٝزخٌ ؾٝ٘ ايٓاب ٚاينضؼ، صٟٚ سيو عٔ ابٔ عباؼ 

 .ايج١ٝٓ ٚاينضؼ عٛا٤ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘

 .ٚيف إسٖاب ْؿع عنٛ َٔ األعنا٤ رٜت٘ نا١ًَ يقرلٚصت٘ ناملعزّٚ نُا يٛ قطع٘-

 
 املٓاؾع ر١ٜ يف ؾقٌ

 أسنض ر١ٜ املٓاؾع ؟
ٚألٕ عُض قن٢ يف صدٌ مضب صدال ؾشٖب  زلع ٚبقض ٚؽِ ٚسٚم ؿزٜح: ٚيف ايغُع ايز١ٜػب ايز١ٜ نا١ًَ يف إسٖاب نٌ َٔ -

 .زلع٘ ٚبقضٙ ْٚهاح٘ ٚعكً٘ بأصبع رٜات، ٚايضدٌ حٞ سنضٙ أمحز. ٚال ٜعضف ي٘ كايـ َٔ ايقخاب١

صٟٚ عٔ عُض ٚطٜز، حهاٙ بعنِٗ إمجاعا، ألٕ يف نتاب عُضٚ بٔ حظّ ٚيف ايعكٌ ايز١ٜ ٚ ٚعكٌ .ٚنالّ ألْ٘ َٔ أععِ املٓاؾع-

ألْ٘ أندل املعاْٞ قزصا، ٚأععُٗا ْؿعا، ٚب٘ ٜتُٝظ اإلْغإ عٔ ايبٗا٥ِ، ٜٚٗتزٟ يًُقاحل، ٜٚزخٌ يف ايتهًٝـ، ؾهإ أحل 
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 .بإجياب ايز١ٜ
ألٕ اْتقا٥ب ايكا١َ َٔ ايهُاٍ ٚاؾُاٍ، ٚب٘ ؽضف اآلرَٞ ع٢ً عا٥ض اؿٝٛاْات، ٚص٣ٚ ايظٖضٟ عٔ ععٝز بٔ املغٝب قاٍ:  ٚحزب-

 .َنت ايغ١ٓ إٔ يف ايقًب ايز١ٜ ٚيف نتاب عُضٚ بٔ حظّ: ٚيف ايقًب ايز١ٜ
َكقٛرا يٝػ يف ايبزٕ َجً٘، ألٕ سيو جيضٟ فض٣ تًـ اآلرَٞ  َٚٓؿع١ َؾٞ ْٚهاح، ٚأنٌ ٚفٛت ٚبطؿ ألٕ يف نٌ َٓٗا ْؿعا-

 .ؾذض٣ فضاٙ يف رٜت٘
ؾعًٝ٘ ثًح ايز١ٜ ملا صٟٚ إٔ عجُإ قن٢ ب٘ ؾُٝٔ مضب إْغاْا  َٚٔ أؾظع إْغاْا، أٚ مضب٘ ؾأحزخ بػا٥ط أٚ بٍٛ أٚ صٜح، ٚمل ٜزّ-

 .حت٢ أحزخ قاٍ أمحز: ال أعضف ؽ٦ٝا ٜزؾع٘. ٖٚشا َع١ٓ ايؾٗض٠ ٚمل ٜٓكٌ خالؾ٘

ؾعًٝ٘ ايز١ٜ ألٕ نال َُٓٗا َٓؿع١ نبرل٠ َكقٛر٠ يٝػ يف ايبزٕ َجًٗا، أؽب٘ ايغُع  :ٚإٕ راّ أٟ: مل ٜغتُغو بٛي٘ أٚ غا٥ط٘-

 .اتت املٓؿعتإ ٚيٛ ظٓا١ٜ ٚاحز٠ ؾزٜتإ، نُا يٛ أسٖب زلع٘ ٚبقضٙٚايبقض. ؾإٕ ؾ
ٚإٕ د٢ٓ عًٝ٘، ؾأسٖب زلع٘ ٚبقضٙ ٚعكً٘ ٚسل٘ ٚسٚق٘ ٚنالَ٘ ْٚهاح٘: ؾعًٝ٘ عبع رٜات. ٚأصـ تًو اؾٓا١ٜ ملا تكزّ عٔ -

 .عُض. ٚال ٜزخٌ ؾٝٗا أصـ اؾٓا١ٜ يًتػاٜض
 ٜح ايزٜات َطًك١ مل ٜشنض ؾٝٗا غرلٖا. ٚإٕ َات َٔ اؾٓا١ٜ ؾعًٝ٘ ر١ٜ ٚاحز٠ ألٕ أحار-

ٚيف ْكك ؽ٤ٞ مما تكزّ إٕ مل ٜعًِ قزصٙ حه١َٛ ألْ٘ ال ميهٔ تكزٜضٙ. ٚإٕ عًِ قزصٙ ٚدب َٔ ايز١ٜ بكزص ايشاٖب، ألٕ َا ٚدب 

 يف مجٝع٘ ؽ٤ٞ ٚدب بعن٘ بكزصٙ. 

 

 ٚنٝؿ١ٝ ايتخكل َٔ إسٖابٗا؟ نٝـ تكغِ املٓاؾع؟

 ٜٚكغِ املشام ع٢ً مخػ: اؿال٠ٚ، ٚاملضاص٠، ٚايعشٚب١، ٚاملًٛح١، ٚاؿُٛم١. -

 ٜٚكغِ ايهالّ ع٢ً مثا١ْٝ ٚعؾضٜٔ حضؾا. -

ٜٚكبٌ قٍٛ فين عًٝ٘ يف ْكك بقضٙ ٚزلع٘ بُٝٝٓ٘، ألْ٘ ال ٜعًِ إال َٔ دٗت٘. ٚإٕ ارع٢ ْكك إحز٣ عٝٓٝ٘ عقبت ايع١ًًٝ، -

حت٢ ٜٓتٗٞ بقضٙ، ثِ خيط عٓز سيو ثِ عقبت عٝٓ٘ ايقخٝخ١، ٚؾتخت ايع١ًًٝ،  ضٚأعطٞ صدٌ بٝن١ ؾاْطًل بٗا، ٖٚٛ ٜٓع

ٚأعطٞ صدٌ بٝن١ ؾاْطًل بٗا، ٖٚٛ ٜٓعض حت٢ ٜٓتٗٞ بقضٙ، ثِ خيط عٓز سيو، ثِ حيٍٛ إىل َهإ آخض ؾٝؿعٌ َجٌ سيو، ؾإٕ 

ٔ املٓشص حنٛٙ عٔ أبٞ بهض. ٚإمنا ناْا عٛا٤ أعطٞ بكزص ْكك بقضٙ َٔ َاٍ اؾاْٞ، نُا ؾعٌ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘. ٚص٣ٚ اب

 .ميتخٔ بشيو َضتني، يٝعًِ فزق٘ بتغاٟٚ املغاؾتني، ٚنشب٘ باختالؾُٗا. قاي٘ يف ايهايف

 .ٜٚعٌُ نشيو يف ْكك زلع إحز٣ األسْني، ٚؽِ أحز املٓدضٜٔ ٚحنُٖٛا-

 
 ٚاؾا٥ؿ١ ايؾذ١ ر١ٜ يف ؾقٌ

 ؾٝٗا ؟أسنض األقغاّ اـُغ١ يف ر١ٜ ايؾذ١ اييت ال َكزص 

 :ايؾذ١: اعِ ؾضح ايضأؼ ٚايٛد٘ ٖٚٞ عؾض

 .اؿاصف١: ٖٚٞ اييت تؾل اؾًز قًٝال  .1

 .ايباطي١: ٖٚٞ ايزا١َٝ، ٖٚٞ: اييت خيضّ َٓٗا رّ ٜغرل  .2

 .ايبامع١: ٖٚٞ اييت تؾل ايًخِ بعز اؾًز  .3

 .املتالمح١: ٖٚٞ اييت تٓظٍ يف ايًخِ نجرلا  .4

 .١ ؾٛم ايععِ تغ٢ُ ايغُخامايغُخام: اييت تقٌ إىل قؾض٠ صقٝك  .5
ؾٗشٙ اـُػ ال َكزص ؾٝٗا. ٚعٓ٘: يف ايزا١َٝ: بعرل، ٚيف ايبامع١: بعرلإ، ٚيف املتالمح١: ثالث١، ٚيف ايغُخام: أصبع١، ألٕ ٖشا 

ت، ؾهإ ٜض٣ٚ عٔ طٜز بٔ ثابت. ٚصٚاٙ ععٝز عٔ عًٞ ٚطٜز يف ايغُخام. ٚاألٍٚ ظاٖض املشٖب، ألْٗا دضٚح مل ٜضر ايؾضع ؾٝٗا بتٛقٝ

اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف املٛمخ١ غُػ َٔ اإلبٌ، ٚمل  قن٢ صعٍٛ :ايٛادب ؾٝٗا اؿه١َٛ، نذضٚح ايبزٕ، قاٍ َهخٍٛ

ٜكض ؾُٝا رْٚٗا قاي٘ يف ايهايف. ٚقاٍ يف ايؾضح: ٚاؿه١َٛ إٔ ٜكّٛ اجملين عًٝ٘ نأْ٘ عبز ال دٓا١ٜ ب٘، ثِ ٜكّٛ ٖٚٞ ب٘ قز 

بعز بض٤ اؾضح، ؾإٕ مل ٜٓكك يف  بض٥ت، ؾُا ْكك َٓ٘ ؾً٘ َجً٘ َٔ ايز١ٜ، ٚال ْعًِ خالؾا إٔ ٖشا تؿغرل اؿه١َٛ، ٚال ٜكّٛ إال

 تًو اؿاٍ قّٛ حاٍ دضٜإ ايزّ. اْت٢ٗ ًَدقا. 

 

 أسنض األقغاّ اـُغ١ يف ر١ٜ ايؾذ١ اييت ؾٝٗا َكزص؟
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 :ٖٚٞ مخغ١ ٚاييت ؾٝٗا َكزص سنضٖا بكٛي٘

 .املٛمخ١ اييت تٛمح ايععِ ٚتدلطٙ ٚيٛ ٜغرلا  .1

 عُضٚ بٔ حظّ ٚيف املٛمخ١: مخػ َٔ اإلبٌ صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. ْقـ عؾض ايز١ٜ = مخغ١ أبعض٠ ألٕ يف نتاب  :ٚؾٝٗا

صٚاٙ اـُغ١. ٚعٛا٤ ناْت يف ايضأؼ أٚ ايٛد٘،  "يف املٛامح مخػ مخػ َٔ اإلبٌ "ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا:

ألْ٘ أٚمخ٘ يف عنٜٛٔ، ؾإٕ نإ بعنٗا يف ايضأؼ، ٚبعنٗا يف ايٛد٘: ؾُٛمختإ  .يعُّٛ األحارٜح، ٚصٟٚ عٔ أبٞ بهض ٚعُض

 .ؾًهٌ حهِ ْؿغ٘
اشلاسل١: اييت تٛمح ايععِ ٚتٗؾُ٘. ٚؾٝٗا: عؾض٠ أبعض٠ صٟٚ عٔ طٜز بٔ ثابت، ٚمل ٜعضف ي٘ كايـ يف عقضٙ َٔ ايقخاب١.   .2

ٚإٕ مضب٘ مبجكٌ ؾٗؾُ٘ َٔ غرل إٜناح ؾٛدٗإ أحزُٖا: ؾٝ٘ حه١َٛ. ٚايجاْٞ: ؾٝ٘ مخػ َٔ اإلبٌ، ألْ٘ يٛ أٚمخ٘ ٖٚؾُ٘ 

 .ٚدب عؾض. ٚيٛ أٚمخ٘ ٚمل ٜٗؾُ٘ ٚدب مخػ، ؾزٍ ع٢ً إٔ اـُػ األخض٣ يًٗؾِ، ؾٝذب سيو ؾٝ٘ إسا اْؿضر سنضٙ يف ايهايف

 .املٓك١ً: اييت تٛمح ٚتٗؾِ، ٚتٓكٌ ايععِ أٟ: تظًٜ٘ عٔ َٛمع٘، أٚ حيتاج إىل إطايت٘ يًٝت٦ِ  .3

املٓك١ً مخػ عؾض٠ َٔ اإلبٌ. ٚيف حزٜح  :نتاب عُضٚ بٔ حظّ مخغ١ عؾض بعرلا حهاٙ ابٔ املٓشص إمجاع أٌٖ ايعًِ. ٚيف :ٚؾٝٗا

 .عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا َجٌ سيو صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر

 .املأ١ََٛ قاٍ ابٔ عبز ايدل: ٚأٌٖ ايعضام ٜكٛيٕٛ شلا: اآل١َ  .4

. صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. ٚعٔ "ٚيف املأ١ََٛ ثًح ايز١ٜ " :اييت تقٌ إىل دًز٠ ايزَاؽ. ٚؾٝٗا: ثًح ايز١ٜ ملا يف نتاب عُضٚ بٔ حظّ َضؾٛعا

 .عبز اهلل بٔ عُضٚ َضؾٛعا َجً٘ صٚاٙ أمحز

 .ايزاَػ١: اييت ؽضم اؾًز٠ أٟ: دًز٠ ايزَاؽ  .5
 ٚؾٝٗا ايجًح أٜنا ألْٗا أٚىل َٔ املأ١ََٛ، يظٜارتٗا عًٝٗا، ٚفاحبٗا ال ٜغًِ غايبا، ٚمل ٜضر ايؾضع بإجياب ؽ٤ٞ يف طٜارتٗا. 

 

 َٚاسا ٚإٕ نإ اؾدل غرل َغتكِٝ؟ ر١ٜ نغض اينًع ، ٚايذلق٠ٛ ٚايذلقٛتني ، ٚايظْز ٚايظْزٜٔ؟ أسنض

ٚجيب يف نغض اينًع إسا ددل َغتكُٝا بعرل، ٚنشا ايذلق٠ٛ. ْك عًٝ٘. ٚيف ايذلقٛتني: بعرلإ، ملا ص٣ٚ أعًِ َٛىل عُض إٔ عُض، -

 ٚاٙ ععٝز بغٓزٙ. صمٞ اهلل عٓ٘: قن٢ يف ايذلق٠ٛ ظٌُ، ٚيف اينًع ظٌُ ص

: بعرلإ. ْك عًٝ٘، ملا ص٣ٚ ععٝز -ايغاعز اؾاَع يععُٞ ايظْز  :ٚيف نغض نٌ ععِ َٔ طْز، ٚعنز، ٚؾدش، ٚعام، ٚسصاع ٖٚٛ-

ايظْزٜٔ إسا نغض. ؾهتب إيٝ٘ عُض إٔ ؾٝ٘: بعرلٜٔ، ٚإسا نغض  عٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب إٔ عُضٚ بٔ ايعال نتب إىل عُض يف إحز٣

بع١ َٔ اإلبٌ َٚجً٘ ال ٜكاٍ َٔ قبٌ ايضأٟ، ٚال ٜعضف ي٘ كايـ َٔ ايقخاب١. قاٍ يف ايهايف: ٚألٕ يف ايظْز ايظْزإ ؾؿُٝٗا: أص

 .ععُني ؾؿٞ نٌ ععِ بعرل. اْت٢ٗ. ٚأؿل بايظْز يف سيو باقٞ ايععاّ املشنٛص٠، ألْٗا َجً٘

 ٚإٕ ددل ؽ٤ٞ َٔ سيو غرل َغتكِٝ ؾخه١َٛ. -

 

 غٛرا٤ ٚايعني ايكا١ُ٥؟أسنض ر١ٜ ايبزٕ ايؾال٤ ٚايغٔ اي

قن٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل "ٚيف ايبزٕ ايؾال٤، ٚايغٔ ايغٛرا٤، ٚايعني ايكا١ُ٥: ثًح رٜتٗا، ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ: 

قًعت ثًح عًٝ٘ ٚعًِ، يف ايعني ايكا١ُ٥ ايغار٠ ملهاْٗا بجًح رٜتٗا، ٚيف ايٝز ايؾال٤ إسا قطعت بجًح رٜتٗا، ٚيف ايغٔ ايغٛرا٤ إسا 

صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. ٚقن٢ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘، مبجٌ سيو ٚيف نٌ ٚاحز َٔ ايؾعٛص األصبع١: ايز١ٜ نا١ًَ، ٖٚٞ: ؽعض ايضأؼ،  "رٜتٗا

ٚؽعض ايًخ١ٝ، ٚؽعض اؿادبني، ٚؽعض أٖزاب ايعٝٓني، يعُّٛ َا صٟٚ عٔ عًٞ، ٚطٜز بٔ ثابت يف ايؾعض: ايز١ٜ ٚألٕ ؾٝٗا مجاال 

 .ه١َٛ. ْك عًٝ٘ناَال، ٚيف ايؾاصب ح

 
 ايز١ٜ ثًح اؾا٥ؿ١ ٚيف ؾقٌ

 َٚا املكقٛر بٗا؟ ؟أسنض ر١ٜ اؾا٥ؿ١
ٚؾٝ٘ ٚيف "ملا يف نتاب عُضٚ بٔ حظّ ٚيف اؾا٥ؿ١: ثًح ايز١ٜ. صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. ٚحزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضؾٛعا: -

 .صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر "اؾا٥ؿ١: ثًح ايعكٌ

 .اؾٛف: نبطٔ، ٚظٗض، ٚفزص، ٚحًل َٚجا١ْٖٚٞ: نٌ َا ٜقٌ إىل -
ٚإٕ دضح داْبا ؾدضج َٓ٘ اآلخض: ؾذا٥ؿتإ ْك عًٝ٘، ملا ص٣ٚ ععٝز بٔ املغٝب: إٔ صدال ص٢َ صدال بغِٗ، ؾأْؿشٙ، ؾكن٢ أبٛ بهض -
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ٔ دزٙ: إٔ بجًجٞ ايز١ٜ أخضد٘ ععٝز يف عٓٓ٘. ٚال ٜعضف ي٘ كايـ َٔ ايقخاب١ ؾٗٛ ناإلمجاع، ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ ع

 عُض قن٢ يف اؾا٥ؿ١ إسا ْؿشت اؾٛف بأصـ دا٥ؿتني ٚألْ٘ أْؿشٙ َٔ َٛمعني، أؽب٘ َا يٛ أْؿشٙ بنضبتني. 

 

 ٌٖ خضم ايؾزق١ ظا٥ؿ١؟

ٚإٕ خضم ؽزق٘ ؾًٝػ ظا٥ؿ١. ألٕ حهِ ايؿِ حهِ ايعاٖض، قاي٘ يف ايهايف. ٚؾٝ٘ حه١َٛ، نذضاحات عا٥ض ايبزٕ اييت ال 

 .َكزص ؾٝٗا

 

 ١ٜ َٔ ٚط٧ طٚد١ فػرل٠ ال ٜٛطأ َجًٗا ؾدضم كضج بٍٛ َٚين ٚمل ٜغتُغو ايبٍٛ؟ َٚاساإٕ اعتُغو ايبٍٛ؟أسنض ر
َٚٔ ٚط٧ طٚد١ فػرل٠ ال ٜٛطأ َجًٗا ؾدضم كضج بٍٛ َٚين، أٚ َا بني ايغبًٝني ؾعًٝ٘ ايز١ٜ إٕ مل ٜغتُغو ايبٍٛ إلبطاي٘ ْؿع -

 .ؾهإ ال ٜغتُغو ايػا٥ط احملٌ ايشٟ جيتُع ؾٝ٘ ايبٍٛ. نُا يٛ د٢ٓ ع٢ً ؽدك

ؾذا٥ؿ١ ؾٝٗا: ثًح ايز١ٜ ألٕ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘: قن٢ يف اإلؾنا٤ ثًح ايز١ٜ ٚال ٜعضف ي٘ كايـ َٔ :ٚإال بإٔ اعتُغو ايبٍٛ-

 .ايقخاب١

 

 أسنض ر١ٜ َٔ ٚط٧ طٚد١ ٜٛطأ َجًٗا أٚ أدٓب١ٝ َطاٚع١ ؾدضم َا بني ايغبًٝني ؟
ملجً٘، أٚ أدٓب١ٝ نبرل٠ َطاٚع١، ٚال ؽب١ٗ ؾٛقع سيو أٟ: خضم َا بني ايغبًٝني، أٚ َا بني كضج ٚإٕ ناْت ايظٚد١ َٔ ٜٛطأ َجًٗا 

ؾٗزص ؿقٛي٘ بؿعٌ َأسٕٚ ؾٝ٘، نأصـ بهاصتٗا، َٚٗض َجًٗا َٚع ايؾب١ٗ شلا املٗض ٚايز١ٜ، ألْٗا إمنا أسْت بايؿعٌ َع  بٍٛ َٚين،

 .دب اينُإ ٚنشا جيب سيو َع اإلنضاٙ، ألْ٘ ظامل َتعزالعتكارٖا أْ٘ ٖٛ املغتخل، ؾإسا نإ غرلٙ ٚ ايؾب١ٗ،

 
 ايعاق١ً باب

 ايعاق١ً؟َٔ ِٖ 

سنٛص عقب١ اؾاْٞ ْغبا ٚٚال٤ قضٜبِٗ ٚبعٝزِٖ، حامضِٖ ٚغا٥بِٗ، حت٢ عُٛرٟ ْغب٘ يف أؽٗض ايضٚاٜتني، ؿزٜح أبٞ  :ٖٚٞ-

ؿٝإ عكط َٝتا بػض٠ عبز أٚ أ١َ، ثِ إٕ املضأ٠ اييت قن٢ عًٝٗا قن٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف دٓني اَضأ٠ َٔ بين "ٖضٜض٠: 

 . "بايػض٠ تٛؾٝت، ؾكن٢ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ َرلاثٗا يبٓٝٗا ٚطٚدٗا، ٚإٔ ايعكٌ ع٢ً عقبتٗا

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ اقتتًت اَضأتإ َٔ ٖشٌٜ ؾضَت إحزاُٖا األخض٣ عذض ؾكتًتٗا، َٚا يف بطٓٗا، ؾاختقُٛا إىل  "ٚيف صٚا١ٜ:-

 . َتؿل عًٝ٘."ٚعًِ ؾكن٢ إٔ ر١ٜ دٓٝٓٗا غض٠ عبز أٚ ٚيٝز٠. ٚقن٢ بز١ٜ املضأ٠ ع٢ً عاقًتٗا

قن٢ إٔ ٜعكٌ عٔ املضأ٠ عقبتٗا َٔ ناْٛا، ٚال ٜضثٕٛ َٓٗا "ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ:  

 ال ايذلَشٟ.صٚاٙ اـُغ١ إ "إال َا ؾنٌ َٔ ٚصثتٗا

ٚال خالف بني أٌٖ ايعًِ إٔ ايعاق١ً ِٖ: ايعقبات، ٚإٔ غرلِٖ َٔ إخ٠ٛ األّ، ٚعا٥ض سٟٚ األصحاّ ٚايظٚج يٝػ َٔ ايعاق١ً. قاي٘ يف  -

ؽضح ايعُز٠، ٚسيو ألٕ ايكتٌ بشيو ٜهجض ؾإجياب ايز١ٜ ع٢ً ايكاتٌ جيخـ ب٘. ٚألٕ ايعقب١ ٜؾزٕٚ أطص قضٜبِٗ، ٜٚٓقضْٚ٘ 

أٟ: إثِ دٓاٜتو ال ٜتدطاى إيٝ٘، ٚبايعهػ،  -ال جيين عًٝو، ٚال ػين عًٝ٘  -ٚبعٝزِٖ يف ايعكٌ. ٚأَا حزٜح  ؾاعت٣ٛ قضٜبِٗ

ِِٚطَص ُأِخَض٣}:نكٛي٘ تعاىل َٚاِطَص٠ٌ   .ٚإسا ثبح ايعكٌ يف عقب١ ايٓغب، ؾهشا عقب١ ايٛال٤، يعُّٛ اـدل  {َٚال َتِظُص 

 

 ٚ فًخا؟ٌٖ ؼٌُ ايعاق١ً عُزا أٚ عبزا أٚ إقضاصا أ
ٚال ؼٌُ ايعاق١ً عُزا، ٚال عبزا، ٚال إقضاصا ٚال فًخا، يكٍٛ ابٔ عباؼ: ال ؼٌُ ايعاق١ً عُزا، ٚال عبزا، ٚال فًخا، ٚال اعذلاؾا 

ايعُز، ٚايعبز، ٚايقًح، ٚاالعذلاف ال تعكً٘ "حهاٙ عٓ٘ أمحز، ٚال ٜعضف ي٘ كايـ َٔ ايقخاب١. ٚصٟٚ عٓ٘ َضؾٛعا. ٚقاٍ عُض: 

صٚاٙ ايزاصقطين. ٚقاٍ ايظٖضٟ: َنت ايغ١ٓ إٔ ايعاق١ً ال ؼٌُ ؽ٦ٝا َٔ ر١ٜ ايعُز إال إٔ ٜؾا٤ٚا. صٚاٙ َايو يف املٛطأ.  "ايعاق١ً

 ٚع٢ً ٖشا ٚأَجاي٘ ؼٌُ ايعَُٛات املشنٛص٠.

 

نٝؿ١ٝ ايز١ٜ يف حاالت َا رٕٚ ايجًح؟أسنض   

ا دٓا١ٜ رٕٚ ايجًح، إْ٘ مأَ، ع٢ً ايقيب ٚاملضأ٠ يف َاشلُا خاف١، ٚقاٍ َايو: يف ايقيب ٚاملضأ٠ ايشٟ ال َاٍ شلُا: إٕ د٢ٓ أحزُٖ- 

إٕ نإ شلُا َاٍ أخش َٓ٘، ٚإال ؾذٓا١ٜ نٌ ٚاحز َُٓٗا رٜٔ عًٝ٘، يٝػ ع٢ً ايعاق١ً َٓ٘ ؽ٤ٞ، ٚال ٜؤخش أبٛ ايقيب بعكٌ دٓا١ٜ 

 .ايقيب، ٚيٝػ سيو عًٝ٘، اْت٢ٗ. َٔ املٛطأ
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عٔ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘: أْ٘ قن٢ يف ايز١ٜ إٔ ال ؼٌُ َٓٗا ايعاق١ً ؽ٦ٝا حت٢ تبًؼ عكٌ ٚال َا رٕٚ ثًح ر١ٜ سنض َغًِ ملا صٟٚ -

 املأ١ََٛ.

 

 َت٢ جيب اينُإ؟

إال  ٚألٕ األفٌ ٚدٛب اينُإ ع٢ً اؾاْٞ خٛيـ يف ثًح ايز١ٜ ؾأنجض. إلدخاؾ٘ باؾاْٞ يهجضت٘، ؾٝبك٢ َا عزاٙ ع٢ً األفٌ،  

 .ظٓا١ٜ ٚاحز٠: ؾتخٌُ ايػض٠ تبعا يز١ٜ األّ. ْك عًٝ٘، الؼار اؾٓا١ٜغض٠ دٓني حض٠ َات َع أَ٘ أٚ بعزٖا 

 .ٚال ق١ُٝ َتًـ ألٕ األفٌ ٚدٛب مُإ األَٛاٍ ع٢ً َتًؿٗا نك١ُٝ ايعبز ٚايزاب١-
ٚصٟٚ َؤدال يف ثالخ عٓني ملا صٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ أُْٗا قنٝا بايز١ٜ ع٢ً ايعاق١ً يف ثالخ عٓني  ٚؼٌُ اـطأ ٚؽب٘ ايعُز ملا تكزّ

 .حنٛٙ عٔ ابٔ عباؼ. ٚال كايـ شلِ يف عقضِٖ َٔ ايقخاب١ ٚألْٗا ؼٌُ َا جيب َٛاعا٠. ؾاقتنت اؿه١ُ ؽؿٝؿ٘ عًٝٗا

 

 َت٢ ٜبزأ ٚقت اعتكضاص ٚدٛب ايز١ٜ؟ ٚنٝؿ١ٝ تكغُٝ٘ ع٢ً ايعاق١ً؟
ٌ ٚاحز َِٓٗ غرل َكزص، ؾرلدع إىل ٚابتزا٤ حٍٛ ايكتٌ َٔ ايظٖٛم، ٚاؾضح َٔ ايدل٤ ألْ٘ ٚقت اعتكضاص ايٛدٛب، َٚا حيًُ٘ ن-

ْك عًٝ٘، ألٕ سيو َٛاعا٠ يًذاْٞ، ٚؽؿٝـ عٓ٘، ؾال ٜؾل ع٢ً غرلٙ،  .ادتٗار اؿانِ، ؾٝخٌُ ع٢ً نٌ إْغإ َا ٜغٌٗ عًٝ٘

 .ٚال ٜظاٍ اينضص باينضص

اآلبا٤، ٚاألبٓا٤ يف ؾكزّ ؾٝ٘ األقضب، نايٛال١ٜ ؾٝكغِ ع٢ً  .ٜٚبزأ باألقضب ؾاألقضب، ناإلصخ ألْ٘ حهِ َعًل بايعقبات-

املدتاص، ثِ اإلخ٠ٛ، ثِ بِٓٝٗ، ثِ األعُاّ، ثِ بِٓٝٗ، ثِ أعُاّ األب، ثِ بِٓٝٗ، ٖٚهشا حت٢ ٜٓكضمٛا ٚإٕ اتغعت أَٛاٍ األقضبني 

 .ؿٌُ ايعكٌ: مل ٜتذاٚطِٖ، ٚإال اْتكٌ إىل َٔ ًِٜٝٗ

 . اؿذب عكًٛا ملا عبلٚال ٜعتدل إٔ ٜهْٛٛا ٚاصثني ملٔ ٜعكًٕٛ عٓ٘ بٌ َت٢ ناْٛا ٜضثٕٛ يٛ ال-

 

 أسنض َٔ ال ٜؾًُِٗ عكٌ ايز١ٜ؟

 .ٚال عكٌ ع٢ً ؾكرل ألْ٘ يٝػ َٔ أٌٖ املٛاعا٠، ٚألْٗا ٚدبت ع٢ً ايعاق١ً ؽؿٝؿا ع٢ً اؾاْٞ، ؾال تجكٌ ع٢ً َٔ ال دٓا١ٜ َٓ٘-
أمجعٛا ع٢ً إٔ املضأ٠، ٚايشٟ مل ٜبًؼ ال ٚفيب ٚفٕٓٛ ٚاَضأ٠ ٚيٛ َعتك١ ألِْٗ يٝغٛا َٔ أٌٖ ايٓقض٠ ٚاملعامز٠. قاٍ ابٔ املٓشص: -

 ٜعكالٕ ٚإٔ ايؿكرل ال ًٜظَ٘ ؽ٤ٞ. اْت٢ٗ.

ٚخطأ اإلَاّ ٚاؿانِ يف أحهاَُٗا يف بٝت املاٍ ال ؼًُ٘ عاقًتُٗا، ألْ٘ ٜهجض ؾٝذخـ بايعاق١ً ٚخطؤُٖا يف غرل حهِ:  

تُٗا بهٌ حاٍ، ؿزٜح عُض املتكزّ يف اييت نضَُٝٗا فٝزا، ؾٝقٝبا آرَٝا ع٢ً عاقًتُٗا، ندطأ غرلُٖا. ٚعٓ٘: ع٢ً عاقً

 .أدٗنت دٓٝٓٗا

 

 َاسا يف حاي١ َٔ ال عاق١ً ي٘ أٚ ي٘ ٚعذظت؟
ألْ٘، ف٢ً اهلل  َٚٔ ال عاق١ً ي٘، أٚ ي٘ ٚعذظت ؾال ر١ٜ عًٝ٘، ٚتهٕٛ يف بٝت املاٍ، نز١ٜ َٔ َات يف طمح١: نذُع١ ٚطٛاف

اٍ. ٚألٕ املغًُني ٜضثٕٛ َٔ ال ٚاصخ ي٘، ؾٝعكًٕٛ عٓ٘ عٓز عزّ عاقًت٘ عًٝ٘ ٚعًِ ٚر٣ األْقاصٟ ايشٟ قتٌ غٝدل َٔ بٝت امل

ؾإٕ تعشص األخش َٓ٘ عكطت ألْٗا ػب ابتزا٤ ع٢ً ايعاق١ً رٕٚ ايكاتٌ، ؾال ٜطايب بٗا غرل ايعاق١ً. ٚعٓ٘: ػب يف َاٍ  .ٚعذظٖا

ِ٘... ...} :ايكاتٌ: يعُّٛ قٛي٘ تعاىل ًِِٖ ١ٌَُ ِإَي٢ َأ ََُغَّ  ١ٌَٜ ٍ يف املكٓع: ٖٚٛ أٚىل َٔ إٖزاص رّ األحضاص يف أغًب األحٛاٍ، ألْٗا قا {َِٚر

 .ػب ع٢ً ايكاتٌ، ثِ ؼًُٗا ايعاق١ً. اْت٢ٗ

 
 ايكتٌ نؿاص٠ باب

 أٚ ؽب٘ ايعُز أٚ اـطأ؟ ايعُز؟ٌٖ َٔ نؿاص٠ يف 

ًَِٓا َخَطًأ}ال نؿاص٠ يف ايعُز يكٛي٘ تعاىل:  َُِؤ  ٌَ ِٔ َقَت ََ ايعُز حملت  ْؿٝٗا يف غرلٙ، ٚألْٗا يٛ ٚدبت يفؾتدقٝق٘ بٗا ٜزٍ ع٢ً   {َٚ

عكٛبت٘ يف اآلخض٠. ٚعٓ٘: ػب ؾٝ٘، ألْٗا إسا ٚدبت يف اـطأ َع ق١ً إمث٘ ؾؿٞ ايعُز أٚىل. ٚعٔ ٚاث١ً بٔ األعكع قاٍ: أتٝٓا صعٍٛ 

بهٌ عنٛ َٓ٘ عنٛا َٓ٘ َٔ  بايكتٌ، ؾكاٍ: أعتكٛا عٓ٘ ٜعتل اهلل -ٜعين: ايٓاص -اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف فاحب يٓا أٚدب 

 .ايٓاص . صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر، إال عُز ايقيب ٚاجملٕٓٛ. ؾؿٝ٘ ايهؿاص٠، ألْ٘ أدضٟ فض٣ اـطأ

 .ٚػب ؾُٝا رْٚ٘ أٟ: يف اـطأ، يآل١ٜ. ٚيف ؽب٘ ايعُز، ألْ٘ يف َعٓاٙ-



جحث إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  الرابعةمن كحاب منار السبيل الفرقة  الدياتملزمة س و ج كحاب    

 10 

 

 أسنض حاالت ايهؿاص٠ يف ايكتٌ؟
طٔ حاٌَ، ؾأيكت دٓٝٓا َٝتا أٚ حٝا، ثِ َات، ألْ٘ ْؿػ قض١َ، ٚعٛا٤ قتٌ يف َاٍ ايكاتٌ يٓؿػ قض١َ ٚيٛ دٓٝٓا نإٔ مضب ب

مبباؽض٠، أٚ عبب، أٚ ؽاصى يف ايكتٌ، ألٕ ايهؿاص٠ َٛدب قتٌ آرَٞ ؾٛدب إنُاشلا ع٢ً نٌ َٔ ايؾضنا٤ ؾٝ٘، نايكقال 

 .ع٢ً عاقًتٖ٘ٚٛ قٍٛ أنجضِٖ. قاٍ يف ايهايف: ٚػب ع٢ً ايٓا٥ِ إسا اْكًب ع٢ً ؽدك ؾكتً٘، أٟ: ٚايز١ٜ 

 .ٜٚهؿض ايضقٝل بايقّٛ ألْ٘ ال َاٍ ي٘ ٜعتل َٓ٘

 .ٚايهاؾض بايعتل ألٕ ايقّٛ ال ٜقح َٓ٘

١ٍَٓ }ٚغرلُٖا ٜهؿض بعتل صقب١ َؤ١َٓ، ؾإٕ مل جيز ؾقٝاّ ؽٗضٜٔ َتتابعني يكٛي٘ تعاىل َِ َُِؤ ًَِٓا َخَطًأ َؾَتِخِضُٜض َصَقَب١ٍ  َُِؤ  ٌَ ِٔ َقَت ََ َٚ

 ١ٌَُ ََُغَّ  ١ٌَٜ َِِ٘ٚر ًِِٖ ِ٘}إىل قٛي٘   {ِإَي٢ َأ َٔ ايًَّ َِ َِٛب١ً  ِٔ َت ِٝ ََُتَتاِبَع  ِٔ ِٜ َِٗض ُّ َؽ َٝا َِٜذِز َؾِق  ِِ ِٔ َي َُ  .اآل١ٜ  {َؾ
ٚال إطعاّ ٖٓا ألٕ اهلل تعاىل مل ٜشنضٙ، ٚعٓ٘: إٕ مل ٜغتطع يظَ٘ إطعاّ عتني َغهٝٓا، قزَٗا يف ايهايف، ٚقاٍ: ألْٗا نؿاص٠ 

ؾٛدب ؾٝٗا إطعاّ عتني َغهٝٓا إسا عذظ عُٓٗا، نهؿاص٠ ايعٗاص، ٚاؾُاع يف صَنإ، َٚٔ عذظ ؾٝٗا ايعتل، ٚفٝاّ ؽٗضٜٔ، 

 .عٔ ايهؿاص٠ بكٝت يف سَت٘، ؾال تغكط بايعذظ، نهؿاص٠ قتٌ فٝز اؿضّ

 .ٚتتعزر ايهؿاص٠ بتعزر املكتٍٛ نتعزر ايز١ٜ، يكٝاّ نٌ قتٌٝ بٓؿغ٘، ٚعزّ تعًك٘ بػرلٙ
ح قتً٘: نظإ ققٔ، َٚضتز، ٚحضبٞ، ٚباؽ، ٚققافا ٚرؾعا عٔ ْؿغ٘ ألْ٘ َأسٕٚ ؾٝ٘ ؽضعا. ٚال نؿاص٠ ع٢ً َٔ قتٌ َٔ ٜبا

 .ٚاملٓع َٓ٘ يف بعض ايقٛص يالؾت٦ات ع٢ً اإلَاّ

 ٚاؿُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿات

 ؼ ٚ ج ايزٜاتأْت٢ٗ بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ج اؿزٚرًٜخك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 ٌٝ يف ؽضح ايزيٌَٝٔ نتاب َٓاص ايغب

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾن١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعخام اؿٜٛين

 

 


